Joc educativ loto Primele sunete
Continut:
4 planse de joc, 24 cartonase cu sunete, 1 puzzle din 6 piese
Scopul
Sa fii primul jucator care isi acopera toate imaginile pe plansa sa de joc cu cartonasele cu sunete potrivite.
Jocul 1 - Lotto
Pregatirea
• Alege o plansa de joc si plaseaz-o in fata ta.
• Imprastiati cartonasele de joc pe masa, cu fata in jos.
Regulile jocului
• Cel mai tanar jucator incepe. Intoarce un cartonas cu sunete de pe masa.
• Daca imaginea de pe cartonas se regaseste si pe plansa ta de joc, imita sunetul respectiv si aseaza
cartonasul pe plansa de joc deasupra imaginii.
• Daca imaginea de pe cartonas nu se regaseste pe plansa ta de joc, arata-le cartonasul si celorlalti
participanti la joc si apoi pune-o la loc inapoi pe masa cu fata in jos. Jocul continua cu urmatorul jucator.
Castigatorul
Castiga primul jucator care ajunge sa acopere toate imaginile de pe plansa sa de joc cu cartonasele cu sunete
potrivite.
Jocul 2- Bingo cu sunete
Pregatirea
• Alege o plansa de joc si aseaza-o in fata ta.
• Pune alaturi cele 6 cartonase cu sunete potrivite langa plasa de joc, cu fata in sus.
• Descarca gratuit aplicatia Orchard Toys App* pe dispozitivul tau Apple sau Android din Apple Store sau
Google Play. Nota: asigura-te ca dispozitivul nu este pe modul “silentios” inainte de a incepe jocul.
*Nu este necesara conexiunea la internet odata ce aplicatia este descarcata. Nu exista taxe pentru joc si nu
trebuie sa te inregistrezi. Pentru suport trimiteti email catre app@orchardtoys.com.
Reguli de joc
• Selecteaza First Sounds Lotto in Orchard Toys App.
• Toti jucatorii se uita la prima imagine de pe ecran si imita sunetul.
• Jucatorii verifica raspunsul apasand imaginea de pe ecran.
• Jucatorul care are cartonasul cu sunetul respectiv il aseaza pe plansa sa de joc. Apasa apoi pe buton
pentru urmatorul sunet.
Castigatorul
Castigator este primul jucator care acopera toate imaginile de pe plansa sa de joc cu cartonasele potrivite.

